
TYGRYSKI –piosenki i wiersze -Kwiecień 
 
 
W naszym ogródeczku –piosenka 
 
W naszym ogródeczku zrobimy porządki,  
zrobimy porządki, zrobimy porządki.  
Wygrabimy ścieżki, przekopiemy grządki,  
przekopiemy grządki, raz, dwa, trzy.  
 
Potem w miękką ziemię włożymy nasionka,  
włożymy nasionka, włożymy nasionka.  
Będą się wygrzewać na wiosennym słonku,  
na wiosennym słonku raz, dwa, trzy.  
 
Przyjdzie ciepły deszczyk i wszystko odmieni,  
wszystko odmieni, i wszystko odmieni.  
W naszym ogródeczku grządki zazieleni,  
grządki zazieleni, raz, dwa, trzy 
 
 
 
Dorota Gellner 
W ogródku  - wiersz 
 
Wyszłam sobie do ogródka. 
Może spotkam krasnoludka? 
Może w cieniu pod drzewami 
siedzi z dziećmi i wnukami? 
 
O! Coś rusza się pod krzakiem! 
Eee.. to jakiś ptak z pisklakiem. 
Ptak z pisklakiem, pisklak z ptakiem, 
biegną szybko za robakiem. 
 
Przeleciało coś nad płotem! 
Czy to krasnal samolotem? 
Nie! To ważka. Strasznie wielka! 
Przezroczyste ma skrzydełka. 
 
Oj! Za drzewem ktoś tak stuka. 
Pewnie krasnal wnuków szuka. 
Nie! To dzięcioł dziobem pukał 
i niechcący mnie oszukał. 
 
Kto tak pędzi w stronę norki? 
Czyżby krasnal z wielkim workiem? 
Nie! To przecież mysia norka, 
a przed norka mysz. Bez worka. 
 
Co tak brzęczy? Czy to mucha? 
Czy też krasnal radia słucha? 
 
Przeszukałam pół ogródka, 
nie znalazłam krasnoludka. 
Ale może, kto to wie, 
krasnoludek znajdzie mnie? 
 
 
 



 
W bibliotece -piosenka 
Czas na piłkę, czas na rower, na zabawę  
Ale kiedy wiatr za kołnierz zacznie dąć 
Dobrze będzie w kręgu lampy z książką siąść 
 
Ref. W bibliotece książek na półkach 
Trąbią słonie kuka kukułka 
Kwitnie paproć, krzyczą Indianie 
Szumią żagle na oceanie 
W bibliotece znajdziesz wszystko czego chcesz 
Starą prawdę , mądrą bajkę, piękny wiersz 
 
Piosenka - „Duszki, duszki” 
 
1. Żyją w lesie małe duszki, 
które czyszczą leśne dróżki. 
Mają miotły i szufelki 
i do pracy zapał wielki. 
 
Ref. Duszki, duszki, duszki leśne 
wstają co dzień bardzo wcześnie 
i ziewając raz po raz 
zaczynają sprzątać las. 
 
2. Piorą liście, myją szyszki, 
aż dokoła wszystko błyszczy. 
Muchomorom piorą groszki, 
bo te duszki to czyścioszki. 
 
Ref. Duszki, duszki, duszki leśne... 
 
3. Gdy ktoś czasem w lesie śmieci, 
zaraz duszek za nim leci. 
Zaraz siada mu na ręce, 
grzecznie prosi: - Nie śmieć więcej! 
Wiersz - WSPÓLNA PRACA  (L. Wiszniewski) 
   
Kwaknął kaczor  
raz i drugi:  
- Na podwórku  
widzą pługi...  
Kwa, kwa!  
   
Wróbel siedzi  
na stodole:  
- Już gospodarz  
jedzie w pole...  
ćwir, ćwir!  
   
Zając przysiadł 
na ugorze:  
- Już gospodarz  
w polu orze...  
Hop, hop!  
   
Na płoteczku  
kogut pieje:  
- Już gospodarz  
w polu sieje...  



Ko, ko!  
   
Na topoli  
kraczą wrony:  
- Już koniki  
ciągną brony...  
Kra, kra!  
   
Teraz krzyczą  
wszyscy razem:  
- Oraliśmy  
z gospodarzem...  
Hej! hej!  
  
Piosenki i wiersze „Motyle”: 
„Stary Donald farmę miał” 

 
Stary Donald farmę miał ija, ija, oł! 
Na tej farmie pieska miał ija, ija, oł! 
Słychać hau, hau tu, 
Hau, hau tam, 
Hau tu, hau tam, 
Wszędzie hau, hau, 
Stary Donald farmę miał ija, ija, oł! 
 
Stary Donald farmę miał ija, ija, oł! 
Na tej farmie krowy miał ija, ija, oł! 
Słychać mu, mu tu,  
Mu, mu tam, 
Mu tu, mu tam, 
Wszędzie mu, mu, 
Hau, hau tu, 
Hau, hau tam, 
Hau tu, hau tam, 
Wszędzie hau, hau, 
Stary Donald farmę miał ija, ija, oł! 
 
Stary Donald farmę miał ija, ija, oł! 
Na tej farmie kaczki miał ija, ija, oł! 
Słychać kwa, kwa tu, 
Kwa, kwa tam, 
Kwa tu, kwa tam, 
Wszędzie kwa, kwa, 
Mu, mu tu, 
Mu, mu tam, 
Mu tu, mu tam, 
Wszędzie mu, mu, 
Hau, hau tu, 
Hau, hau tam, 
Hau tu, hau tam, 
Wszędzie hau, hau, 
Stary Donald farmę miał ija, ija oł! 
 
Rymowanka w języku angielskim 

Autor nieznany 

 

Kitty, Kitty, where have you been? 
I've been to London to visit the Queen. 
Kitty, Kitty, what did you there? 
I frightened a little mouse under her chair. 



 
WIERSZE I PIOSENKI – KWIECIEŃ  
 RYBKI 
 
„Na marchewki urodziny” 
Na marchewki urodziny 
Wszystkie zeszły się jarzyny. 
A marchewka gości wita 
I o zdrowie grzecznie pyta. 
Kartofelek podskakuje, 
Burak z rzepką już tańcuje. 
Pan kartofel z krótką nóżką 
Biegnie szybko za pietruszką. 
Kalarepka w kącie stała 
Ze zmartwienia aż pobladła. 
Tak się martwi, płacze szczerze, 
Nikt do tańca jej nie bierze. 
Wtem pomidor nagle wpada, 
Kalarepce ukłon składa. 
Moja droga kalarepko 
Tańczże ze mną, tańczże krzepko. 
Wszystkie pary jarzynowe 
Już do tańca są gotowe. 
Gra muzyka, to poleczka, 
Wszyscy tańczą już w kółeczkach 
 
Zabawa rytmiczno – ruchowa  
„Burak i cebula” 
Cebulka, cebulka 
Okrągła jak kulka 
Buraczka złapała,  
Zatańcować chciała.  
Buraczek, buraczek 
Miał czerwony fraczek 
Z cebulką tańcował,  
Nóżek nie żałował  
 
 


